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۱ ۳ ۱ ۱ 

 ناریا یونابهش یولهپ حرف ترضحایلع هاگشیپ رد
 3 ۱ رذآ ۳ هبنشکی -نا رهت ملیف یناهج هراونشج نیموس حاتتفا

 . دناهداد را رق دقفت دروم ار «نواه یدلگ» و «سیترکینوت» ناريا یونابهش یولهپ حرف ترضحایلع

 تانایب رنهوگنه رف ریز داد اقآ بانج 2 ِ هدننک تکر ش تئیه ناگدنیامن  ناريا یونابهش یولهپ حرف ترضحایلع
 مس یر و وتو دناهداد رارق دقفت دروم نارهت ملیف هراونشجرد ار ناتسلگنا

 دنب امنیم دا ربا موس هرا ونشج زاغآ تسانمب اردوخ



 ... یخ 9۵

 ملیف نیرخآ ارچ
 نامگر ب رامگنیا

 نا رهت هرا ونشچ رد لاسما

 ؟ دوشيمن هداد شامن

 هب طوبرم تابتاکم یاههدنورپ یسررب رد

 ریز همان تشونور هب « نارهت هراونشج نیموس
 ملیفكسنوس» هسسوم ربدم فرظزا هک میدروخرب
 هراونشج هدنیامن .یواک رتیپ یاری «یرتسودنیا

 .دش لاسرا یوابدناتسا و ناتلکنارن نارهت

 تقیقح نیا شیامن رظنزا همان نیا پاچ . تسا

 دخ هجا نارهت هراوننح» تیففوم هاد هکت

 ناریارد یتراجت یئامنیس یشم طخ یورگ رد

 ۲ . : تسین هدیافیب دراد رارق

 رو
 «-مرکشتمامشربماتپس ۲۳ هخروم همانزا»

 «نارهت هراونشج فرط زا "البق زین رنهوک لپ»
 «ار«جاودزا ثيزا یئاههنحص» شیامنیاضاقن»

 «راک نیا هزاجانامگ ربرامگنیا اما ء دوب هدرک »

 «.دش هداد عالطا لپ هب عوضومو « دادن ار»

 هلاس ناسا راک حتما تلع نمد
 «رد«اهاوجنو اهدایرف» شيامن زا لبق هتشذگ»

 «یمومع شیامن یارب یتمیق نارهت هراونشج»

 «تک رشزاسپ اما « دوب هدش هاهتشيپ ملیف نيا»

 «روطب ار تمیق نیا رادبرخ هراونشج رد ملیف»

 ۱ «.داد لیلق یهجوت لباق»

 «اب ار طباور نیرتهب ام هکنيا نیعرد»

 «نیارارکتزا میراچان « میراد نارهن هراونشچ» ۰

 «بنازممدنمشهاوخ .مینک یراددوخ تاهابتشا»

 «عالطابنا رهن هراونشجتین سحزا ارامرکشت»

 «. دیناسرب نانآ»

 «تامرتحا نیرتهب اب»

 «نهوک سیرک»

 سیترک ینوت ملیفنی رخآش يامن
 یکدور رالات رد

 «سیت رک ینوت» یفرعماب و روضحرد .

 «نارهت ملیفیناهج هراونشجنیموسنامهیم
 هبنشراهچ - « هکیل » ملیف شیامن همانرپ

 ٩ره تعاس یکدور رالاترد رذآ + - بش
 . دش دهاوخ ارجا رهظزادعب

 - لایر ۱۰۰ یاهب هب طیلب شورف

 هبنشراهچ حبصزا یکدور رالات

 موس هراونشح نانامهیم

 «زوبرگر تیپ» و «سیئرک ینوت» - سیترک ینوت رسمه پچ هب تسارزا
 انشآ ود نیا یتدم هاگدورفرد و دندیسر نآ رهت هب نامزمه «زوبرگ» و «سینرک»

 دندرک و گتفگرگیدکب اب
 «زویرگ» و «سیترک» ابزینرگیدیهورگو نواه یدلگ « كلاژ تنس دنومیر « زرلسرتیپ

 . دندش نارهت دراو

 ناریارد «رطخزا رتالاب» ینویزیولت هعومجم اب هک ی رگیزاب) زویرگر تیپ : پچ هب تسارزا
 یامنیس یمیدق رگبزاب) تیاسروف ناج « (ینویزیولت نازرات) یلا نار « (تسا هش روهشم
 و (دوشیم هداد شامن «مر رد یاهناگیب» هعومجم نویز یولترد وا زا نونک (مه هک اکبرمآ

 (اکبرما هدحتم تالابارد نارهت ملیف یناهج هراونشج هدنیامن) «دات رتناه»



 « فچج هک یژ رج . : یهرابرد

 3 «یشیوا رک یداد» یزومآ راک م لیف نادرگر اک

 یزومآراک» ملیف ناد رگاراک « جوک دی 1

 وتنروت رهش رد ۱۹۳۷ لاسرد «ستیوارک یداد

 . دمآ ایندب یئاتسراغلب یردام و ردپ زا
 وتنرون هاگشناد رد ار شتالیصحت هکنآ زادعب وا

 نایاپب ۱۹۵۲ لاس رد سیلگنا تاییدا و نابز رد

 شدوخ هچرگ وا .دوب راکیب یهاتوکتدم «دناسر
 اما دیدیم قفوم رعاش كي یدوزب اور رد ار
 ین رد «هاگ راتشک تب رد راک ۳ عقاورد

 تمدخشیپ « زپشآ ناونعب و ریدوگ یزاسرپات
 رد شردپ هک یفیثک یاهناروتسر رد وئفرظ و
 ار شآیک دنز «دزکیم مرادا وتنروت ریش تا8

 .دنادرگیم هنارعاشریغ روطب

 یهاگشناد تالیصحت زا دیسرتیم هک شردپ 0

 ات درک داهنشیپ واب «دوشن یتسرد هدافتسا شرسپ

 هدنسپ وتناونعب اداناک نویزیولتوویدار نامزاسرد
 شوک رب تحیصنهب «فچوک » .دوشراکب لوغشم

 ناونعب دوش هدنسیون هکنآ یاجب یلو « درک
 ,نوپزیولت رد .دش هتفرگ راکب هنحص راکمه
 ۰« نسویج نمرون » مانب رگید یئاداناک كي

 یتقو .درک لوبق راکمه ناونعهب ار «فچوک»
 «فچوک » «تفر رگید یاههنیمز هب «نسویج»
 «نموینیندیس» یربهرو تسایرتحتو دنام یقاب
 فیلأت رد نویربولت رد ود. نیا .تفرل ار
 مه اب دنتسم هتسجرب یاهملیف زا یراپسب هیهت و

 «فچوک» .لاسکپ زا دعبو .دندرک یراکمه

 نویزیولت نادرگ راک نیرتناوج هلاسراهچوتسیب
 .دوب اداناک

 نازاسلیف لومعم یرارقیب ۱۹۵۷ لاسرد

 .نسویج نمرون» لیبق زا اداناک یامنیس هتسجرب

 «تراه یوراه و نموین یندیس « رلیم روترآ

 وا هک دش ثعاب و دمآ زین «فچوک» غارس

 دراد جایتحا درکیم ساسحا اریز .دورب ندنلهب
 یاهدادعتسا نیرتهب اب و دهدشرتسگ ارشراک اخ

 .دزیخرب تباقرب دوجوم "

 نادرگ راک نیرتهب «فچوک » ۱۹۵4,لاسرد

 وا ناتساگنا رد .دش هتخانش سیلگنا نویزیولت
 هکبشیلبق شیئر «نموینیندیس» اب ار شایثانشآ
 هیهترد اهناو درک هزات «یس.یب.یس» ینوبزیولن

 .دنتخادرپ یراکمههب رگیدکی اب یئاههمانشپامن

 نیرتگ رزب رگیدراب «فچوک »۱۹۷۲لاسرد
 ینویزیولت ملبف رطاخب ار ینادرگ راک هزیاج
 «فچوک» .دروآ تسدب «یلکلا نز. ءاندا»

 هک اجنآ زا و ناتسلگنا یگنهرف تیعقوم هطساوب
 كي هب اردوخ هک دوبن ینانادرگ راک هتسد نآ زا

 رتاثت و امنیس هب ار شراک «دنک دودحم هنیمز
 زا ددترابع وا لبوط یاهملیف .داد شرتسگ

 سنرالو زنومیس نیچ تک رشاب الابهقبطردیگد نز
 «نوسیمزمیج تک رش اب «یتیهاتآ ريات» «یوراه

 هک «نوسیگ یدوج» تک ررش اب ءاقآ ود تک ارش

 «دوب زینو هراونشج رد ناتسلگنا یپاختنا ملیف

 ملیف هک .«ینزیلپ دلانوم» تکرش ابكبتوا
 ؛دوب ناک ۱۹۷۲ لاس هراونشج رد ایلارتسا یمسر
 یسدو كپ یروگبرگ تکرش اب «ههالک و د یلیب و
 صوصخم همانرب رد هتشذگ لاس ملیف نيا) «زنرآ

 یروگیرگ روضح اب نارهت ملیف یناهج هراونشج
 .(دمآ رد شیامنهب كپ

 اکیرمآرد «فچوک » ینویزیولت یاهراک
 دن ریعا تکو شا ناسا یادص » زا دنرابغ

 جروج» تکرش اب «اهمئآو اهشوم» و نمگرب

 «  لاک

 اداناکهب یرود لاسهدزناپ زادعب «فچوک »

 ار «سنیوا رک ی داد یزومآ راک» ملیفات را

 یصخشرظن زا مه ملیف هک دیوگیم دوخ وا .دزاسب
 سا تراش راس یافت زا یو
 هدهاشم ار«یداد» ندش گررب ًاعقاو واهک ارچ

 . تسا ها

 ار اداناک «فچوک » یتقو ۱۹۵۷ لاس رد

 یاب هک تیتففس هاب ایناد شاتسوت «درک گرت

 ۳ «یلائرنوم» هدنسون نیا «رلچیر هک دروم»

 و
 "الاماک هسنارف بونجرد «رلچبر» و «فچوک»

 .دندرک تاقالم اررگپدکب یقافتا روطب
 لوغشم «رلچیر» هک ینامز ۱۹,۵۹ لاسرد

 دنتفرگ میمصت ودنیا «دوب دوخ لوون نئشون
 «فچ وک » .دننک رایتخا ندنلرد ینامتراپ [قافتاب

 ۱ ور
 ملیف تروصب ار وا لوون و هتشگ رب اداناک هب
 ندنل رد ود نیا یتقو .دراد رطاخب «دروآرد

 هلمجزا یرایسب یاهملیفنتخاسرد «دنتشاد تماقا

 و «اقآ ود تکارش» و «الاب هقبط رد یگدنز»

 یراکمه رگیدکی اب ینویزیولت یاههمانشیامن
 و .ننادک

 ۳ سر یانگ راکلف یا فرد
 . نس» ریظن یئاههلحم هب تبسن مه نادنچ لصالا
 لوونرد ارنآ شاهنیرید تسودنیرتهب هک «نبرا

 هک ارج .تسن هاب تسا هدرک فلتصن دوخ
 هتخیر مهرد یداژن رظن زا هلحم رد «فچوک»

 یلواتسدتراجتو تساهدش کر زب «نداتجاباک »

 :دراد نا رحاهم تمسقرد ی دنززا

 : زا دنترابع «فچوک» هدنیآ یاهحرط
 « رلچیر»رثا «عمجرطاخ» لوون ساسارب یملیف

 یاهیلوک هرابردیملیفو دشلبونهزیاج هدنرب هک
 هداد نآ هب «نآرفاسم» مان "العف هک هدش درط

 دراد تسود «فچوک » رتشیب اما « تسا هدش

 یگدنز اهنآ رد و دزاسب یاهنوگ دنتسم یاهملیف
 «ینانیودسام «یناتسراغلب «نداتجاباک » هنابزدنچ

 هک ار وتنروت رهش یناتسراجم «یدوهب «یئایلاتیا
 .دنک ی نیرفآز اب .تخانشیم ینامز

 نیلربلا ویتسفرد «سنبوا رک یدادیزومآ راک » ی :

 (نیرز سرخ) هراونشج نیا تسخن هزیاج هدن رب ۵
 گردند 



 رابا و مایلبو تشادگر زب

 لیرج
)۱۵۳۸( 

 رلبا ومایلپو : هدننک هیهتو نادرگ راک
 نتسوبه ناجو یلییر تنملک : همانملیف

 رثاه تسنازا : رادربملیف

 رنیاتشا سک ام : یقیسوم
 تنربجرج ءادنوف یرنه سبوید تب : نارگبزاب
 2 هقیقد ۱۰۳: شپامن نامز

 رنراو یناپمک رد « رلیاو» هک یسک نیلوا

 نیلواو د وب «نتسوبه ناج» «درکددروخرب وا ی

 دوب نیا درک «لبزج» ملیف دروم رد وا هک یراک

 یاهمانملبق هراب ود میظنت یارب ار «نتسویه» هک

 .دندوب هتشون ملیف یارب «لگنیف»و «یلییر» 5

 ید ۰ هاو ناتساد نیا هتیعز درب راک

 نالراوین رد ۱۸۵۳ لاس رد هک دوب یدرز بق

 یبونج تلایا ناگدنسیون هکنانچنآ و درک یلاخ

 تشه یارب ار نانز و نادرم هیحور) دنسیونیم

 لاصفنا یاهگنج رتشیب یاهیناریو و دعب لاس
 هلحرمكي یسررب مه «لبزج» ملیف . (درک تخس

 نارود كب جوا زا یبونج تلایا :تسا لوحت
 ینبم یلیلحت مهو «دندشيم لقتنم رگیبد نارود هب

 زوریپ تشونرس رب .تیصخش هک .هدیقع نیا رب

 .د وشیم

 «دنمتورث «ابیز ینز « ندسرام یلوج »

 ارگ شست لب وا سنا کم را
 تا یارب ار اهتیعقوم «اهدادرارق هنارسدوخ

 لباقریغ یراتفر نزنیا .دنکیملامیاپ یتخبشوخ

 یناب رهمو دنتیوخ و قاخ «درادهدیچیپ وینیب شیپ
 سدحرد ار شنارادتسود هّشمه «شدح زا شیب

 لسوتمو دهعتم ار شناراکتمدخو هداوناخو كشو
 تالایا یامنرود رگا اما .دراذگیم یقاب وا هب

 زیچ ۱۹۳۸ لاسرد لاصفنا گنج زا لبق یبونج
 "* «ندسرام یلوج» هرهچ « دمایمن رظنب یاهزات

 یئامنیس راثآ یاهتیصخش نیرتردان زا یاهنومن
 .دوب هدیچیپ تیصخش كي زا لماک یحرط و

 ملیف ندش هتخاسزا دعب لاس تسیب «یولاگ رتیپ»
 ۲ تشون

 ملیفنیا قطنمزا رتناسآ یفطنمره ًابیرقت»
 ةديئاز رما نیا لاح . دروآیم ماود هدرپ یور
 «یعامتجا دیدج عفوم ریسفت «رثا یخی را تحص

 یاهتیوت زا ضحم یرادربهره فرا

 0 ی ی

 كمي ات دشاب بسانتم امنرود كي اب رتشیب دهد
 تسانکمم .تبصخش كب زایقیقد لیلح رد هرهچ

 .توکس هب هک دوش هتفاب یلح لباقریغ دوکر

 ما .دشاب هتشاد هبکت یدنک متیر و یکیدزن

 كب ناوتبم «دنکیم تبا «لبزج» ریظن یملف

 كي اب و لوون كي یا ریگ نامه اب ار تیصخش
 .«درک رادومن بوخ همانشامن

 راک هام هس «رلیاو» یارب «لبزج» ملیف

 رانک رد ار «دنلوت» رابنیا وا .دوب اسرفتقاط

 دیفسوهایس یراد ربملیفهچرک | اها تشادن نیبرود

 یاهیگ ژیو دقاف ملیف نیا رد «رلاه تسنرا»

 ۳ ام اما و یه
 رایتخارد یاهراتس ملیفنیا یارب «رلیاو» همهزا
 تر نیسحن ار وا هک تشاد

 .دوب «سوید تب» هراتس نیا

 نینچ شتارطاخ حرش رد «سیوبد تب»
 :دهدیم حرش

 سابل «مدشیم رهاظ ملیف رد هک رابنیلوا»
 .مدشيم هناخ دراو یتقو «متشاد نت رب یراوس
 رظنب «منکدنلب ار نماد قاللش هتسد اب یتسیابیم
 تساوخ نم زا رلیاو یاقآ .دوب یاهداس راک

 دوخ اپ ار قالش هتسد و یراوس صوصخم نماد
 دعبزور حبص .منکنیرمت اهنآ اب و «مربب هناخهب
 كي لابند «رلیاو» متسنادیم مدش هنحص دراو هک

 ار دوخ هیحاتتفا تمسق نم .تسا ینانثتسا زیچ

 راک زا «رلیاو» یلو مدرک رارکت راب هدزاود

 .صقنیب و لماک تساوخیم یزیچ وا .دوبنیضار
 ۰  لماک ی رمماکای تلاح کی اب تساوخیم
 رابينپولهچ لوطرد نم تخس راک اب اما .دنکب
 تسدب تساوخیم هک اریزیچ هرخالاب وا تشادرب

 نینچ شدوخ دهعتیب تلاح اب لقادح ای دروآ
 .«درک راهظا ار یعوضوم

 كبدزن هنحص رد «سپوید تب» یفرط زا
 رسرپ «یمآ »و «یلوج»هک ی عقوم «ملیف یاهتناهب
 هریزجهب هدزتبیصم «نوتسرپ» اب یسک هچ هکنیا
 هولج « دننکیم اوعد « تفر دهاوخ «ترازال»

 ندرک كيدزن اب «رلیاو» هنحص نیا رد .دنکیم

 «یسدنیل» پچ تسد تشرد ریوصتهب نیبرود

 هراعتسا تلاح اب نآ نایمرد یسورع نابور هک

 رسمهنیا زیمآ كلمت تلاحهب دشخردیم یاهنوگ
 مهم هنحص نیا .دنکیم هراشا شرهوش هب تبسن
 دوخب ار فارگاراپ كي زا رتشیپ ,همانملیف رد

 .دوب هدادن صاصتخا

2 

 هملک كي زا هدافتسا نودب (رلیاو) یلیو
 نیا «درکیم قلخ اریگ و یوق یاهنحص «وگتفگ
 هنحص رد .دوب شحطس نیرتالاب رد یزاسملیف رنه
 ها رمه اب هک تشاد رارصا «یلوج» .ملیف صقر

 رارف «یلوج» شقن رد نم .دصقرب دوخ بسانم

 كيرش دوخ هنایشان صقر رد اردوخ هارمه دوب
 ۳ ۰ باقتم یاههدنسف)یتفو اما .منک
 میتسه یاهدش درط دارفا رفنود ام هکنیا روصتهب

 رو ادردنانچ نداتسپازا درم عانتما «دننکیم كرت
 نونکا اما .دریمب دهاوخیم «یلوج» هک دوشیم

 ۰ تساجرب اپ رایس شایفالت رد « سرپ»

 دهاوخیم هک یتلاجخ هب تبسن شایگچایتسد
 ۱ تنم نادنچ هدوشلینحت یلوجم
 ۳۱ ۲۱ هب از زا ات دنکیم یبامتلا هاهب
 رتمکحم نز رمک رود درم یاهتسد هظحل نیارد

 زگره شنامشچ و رتمارآ شیاهماگ «دوشیم
 نانچمه كيمتيركيزوم «دنفایمن نز یاهمشچرد
 یشنکاو یاهامن «ناخرچ یاهندب ؛دراد همادا

 زا هک «لب» و «دناهدرک بجعت هک نیدقتنم زا

 .«تسا جنر رد «یلوج» دوجو

 راکسا هزیاج نیمود «سیوید تب» یتقو

 ماش ینامهیم رد «تفرگ ملبف نيا یارب ار دوخ
 :تفگ و تسپ رگ یمداکآ

 عوضومكب اهنت ار هظحل نیا یلاحشوخ»

 ار ینادرگر اک هزباج یمداک ۲ هک ن يا .دنکیم مک

 .«تسا هدادن «رلیاو» هب

 :دسونیم شلاح حرشرد «سیویبد»
 عقومنآ ردنم .دوب « رلبا و» شا همه ملیفنآ

 ۱ یادرب راک و « ینادرف راک ی تشحو

 نادرگ راک كي هک متسنادیم رگبد و .متخانشیم
 دناوتیم هچ نز هراتس كب یارب و تسیک هتسجرب

 «راباو»غوبلو یتخسرس رطاخب هشيمه نم .دشاب
 .«دوب مهاوخ شرا زکسایس



 اهنآ تم رومام و ملیفیاهه را هنشح

 رنههب كمك فده اب هک ملیف یاههراونشج

 یفرعم هفیظو اب همهزالبق .دنب ایم دوجوهب امنیس
 نابز دیدج لاکشا « امنیس دیدج یاهتفرشیپ
 نانادرگ راک «نیفلوم یاهراک هئارا و یئامنیس

 .دنتسه وربور دادعتسا اب و ناوج ناگشیپرنه و
 یاهوراوبسحت زا هشت ریخا یاهلاس رد

 «نارهتو وکسم «نلرب ناکدننام یمسر و گرزب
 ملیف یاههتفه اب رتکچوک هراونشج یدادعت
 امنیس یهدش فیعضت تعنص زا ینابیتشپ روظنمهب
 ینونک .هزرابم هب هجون اب .:تسا هدما دوح 4

 ینارذگ تقو یارب دوجوم ددعتم تاناکما اب ملیف

 اب و درادیم هخن رود امنیس زا ار نا رد شا 9

 تسا هدروآ دوجو هب «تساک ویدیو» هک یبالقنا

 یاههراونشجتیمها دنناوتیمن ملیفناگ دننک دیلوت
 هدیدان رثوم یتاغیلبت هلیسو كي ناونعهب ار ملیف
 طباوض تیبثتزا هتشذگ ملیف یاههراونشج .دنریگب

 شه یاهراک هنارا یارب هریگن ادا یو
 طظبارشو دارفا اب ندشانشآ یارب یشزرا اتو
 رکف زرط زا عالطاو فلتخم یاهروشک یعامتجا
 .دنروًایم مهارف ناشیاهملیف قبرطزا اهنآ

 یگنهرف نیدقتنم زا یخرب هدیقع نیا
 هدیدرگ خ وسنم اههراونشج هک فلتخم یاهروشک

 مدع هناشن «دنتسه یرورضریغ رگید هجیتنرد و
 .تساههراونشجیتاعالطا شقنتیمها زا اهن [عالطا

 یتامنیس رفا رتمک هتشذگ لاسعد رد 5

 كي قیرط زا هک تسا هدمآ دوجوهب یشزرا اب
 نادنمرنه .دشابهدشنهدناسانشنایناهجهب هراونشج

 اههراونشج قیرط زا دیدج یاهلسن دادعتسا اب
 هکنآ زا شیپ .دناهتفای یللملانیب ترهش هبشکی
 «ارتسوم» ۱۹۵۱ هراونشج رد «نوموشار» ملیف

 ام ام 9 رارق هجوت .دروم «زینو»رد

 رثواب درفلآ : ةتشون

 نل رب ملیف یناهج هرا ونشج ریدم

 ؟میتسنادیم هچشنادنمرنهو نانادرگ راک و نپاژ

 رامکنیا» شک رردنادرک راک و دوس یامنیسزا اي

 همه ًابیرفت هب شیاهملیف هزورما هک «نمگرب

 ملیف هکنآ زا شیپ - دوشیم هتخورف اهروشک
 ندوبر اب ۱۹6۵۸ رد «یشحو یاهیگنرف تون »

 یئادصورس نلرب هراونشج نیرز سرخ هزیاج
 ترهش نآ لابندب و هزیاج نامه .دنک داجیا

 رز
 «لورباشدولک »و «نیگمشخدرم هدزاود»شراک

 كولناز» ۱۹۰ رد .دیدرگ «اهومعرسپ» یارب

 «هداتفاسفن» زا شدنلب مایف نیلوا اب «رادوگ

 ببسو درکز اغآ نیلرب زا ار شایناهج یزوریپ
 رد .دیدرگ یوسنارف یون جوم ندش.هدناسانش

 یاهملیف اب «یکسنالوپ نامور» ۱۹۱ و ۵
 هزیاج رب هزاونشجرد هک «تسنب» و «رفنت»

 تقیقحرد .تخیگنارب ار نایناهجنیسحت دندوبر
 ناوج یاهدادعتسا هضرع لحم هتسویپ هراونشج

 ینپاژ نادرگ راک «یناهوموسوس»

 نيا») یدئوس«لئورتناب» ۰۱۹6 «درمونز)

 «ردنیبساف نرو رنیر» (۱۹۲۷ ۰«تسامشیگ دنز
 (۱۹2۵ .«تسا گرم زا رتدرس قشع») یناملآ
 ««ناجیبتعیبط») یناریا * «ثلاندیهشبارهس» و

 .دنتسه نلرب هراونشج یاهفشک زا( ۶
 ربهوالع یئامنیس یاههراونشج لاحتبا اب

 هلیسو ناونعب اب یگنهرف رظن زا هک یتیمها
 زا هدنراد ایند طاقن مامت زا نارگ امنیس عامتجا

 .دنتسه هجوتلباق هزادنایب زین یتراحن رظنهطفقن

 بسانم یلحم رد هک رگا یئامنیس یاههراونشج
 دنناوتیم «دندرگ رازگ رب یحیحص بوچراهچردو
 .دنپآرد ملیفیناهج عیزوتیاربیزک ارم تروصب

 نآ هب یللملانیب یرواد تّیه كي هک یملیف

 1 تسا هد وب

 ناگ دننک عیزوت یارب هلصافالب ۰ دهدیم هزیاج

 كي .دبايمرد رو دوس یتراجتیالاک كي تروصب

 ًادبم روشک رد ششورف هک هنابلطهاج یرنه رثا
 ناشن اب هدنک نیمأت ار شدیلوت هنیزه دناوتیمن
 تصرف ملیف یناهج هراونشج ثي رد ندش هداد

 راک كي ناونعهب ار دوخ شزرا هک دباییم ارنآ
 شروشک گنهرف صاخ یاهیگژیو اب هتسجرب
 یارب یدابز یاهروشک طسوت و دزاس راکشآ

 امنیسیاهیاهفرح .ددرگ یرادبرخ یمومعشپامن
 ها دن ار یناهملیف اههزاونشج نیا رد

 هاگچیه اهنآ ندید تصرف تروصنیا ریغ رد
 همانزور یاهشرارگ و دیدرگیمن مهارف ناشیارب

 هراونشج رد یدایز یاهروشک زا هک یناراگن

 هراونشج رد هک ار یئاهملیف دنبایپم روضح

 ددرگیم ببسو دریگیمربرد زین دناهتفرگن هزیاج
 ناگدننک عیزون هجوت دروم روبزم یاهملیف هک

 هدبرخ یمومع شیامن یارب "الامتحاو دریگرارق

 .ددرگ وربور زین یتراجت تیقفوم اب و دوش

 یتسپروت عفانمهب هچنانچ ملیفیاههراونشج

 شیامنهب رتشیبو دنک هجوترتمک رگپد تاظحالمو
 دنهاوخ «دنشاب هتشاد هجوت شزرا اب یاهملیف

 زینو امنیس تعنص هب یرترثوم كمک تسناوت
 تاناکما .دننکب نازاسملیف و نانادرک راک هب

 دیدجیاهملیف یفرعم یارب اههراونشجرد دوجوم
 هک تسا یهنتخم تصرف« اهنآ شورف و ه رد ادم و

 مشچ نآ زا دنناوتیمن زونه ملیف ناگدننکدیلوت
 انا تب شا راوی یفاق .تتشوپ

 تیاهن رد ی مدرم هدون رب نآرد روهشم

 یگتسب اهنآ دعاسمرظنهب ناوجنادنمرنه تیقفوم
 لدبم رکف .دوشیم هتف رگ مک تسد بلغا - هراد

 یسررب عمجم كي هب ملیف یاههراونبثج نتخاس
 دناوتیم یاهفرح دارفا یارب طقف هک یصاصتخا

 نازاسملیف تیرثکا طسوت هزورما «دشاب بلاج
 امنیس رنه هکدناهتفابرد اهنآ . دوشیم در ناوج

 رگ اشامتنودب رگبدترابعب یداصتقانیمأتنودب
 دوختایحهب ینالوطیندم یارب تسناون دهاوخن

 نییاهب زورره و رشیپ نازاسملیف هژزی وب .دهد همادا

 دیاب ملیف یاههراونشج هکدندرگیم دقتعم لصا
 ناوج یاهدادعتسا هضرع یارب یلمحم ناونعب

 دراد ترورض رظن نیازا و دوش هتفرگ رظنرد
 .دیاپ همادا ناشتیلاعف هک

 تدم رد تسا هتسناوت هک نارهت هراونشج

 سیلاب اسان هارو امر

 رنهتفرشیپهب كمك یارب مزال یتیربدم تیافک و
 رزق ار ملیف یللمل انیب تالدابم هعس وث و امنیس

 یناهج هراونشج نیموس منکیموزرآ بلق یمصزا

 .دشاب زیماتیقفوم شیپ زاشیب نارهت ملیف

 :نادرگر اکن یرتهب هزیاج «ثلا دیهش بارهس»
 رطاخب نا رهت ملیف یناهج هراونشجرد ۱۵۷۷ لاسرد ار

 فشک عقاو هبو تساهدروآ تسدب «هداس قافتا كي» ملیف

 3 . تسا نارهت هراونشج



 یملیف هک دننکیم مهتم ار امش اهیضعب

 یسنج طباور تشز یاههنحص اب نشخ «لذتبم
 .دیاهتخاس رگ اشامت ندادناکن روظنمهب طقف

 .مهدب ناکت مهاوخیمن ار سکچیه نم
 راتفرگ ایلاتیا رد نم ملیف هتک متشادن راظتا

 ؛هننکم هلمحنمب هک یناسک .دوشروسناس تالکّتشم

 یئاهمدآ «روسناس» هچو تاعوبطم هچ «مدرم هچ
 زا تهجنیمهب و دنراد یسنج یاههدقع هک دنتسه

 دنتسه مهیناسک لاحنپااب .دیآیم ناشدب نم ملیف
 هچنآ سکعرب .دنرادیم تسود ار ملیف نیا هک

 نشخو لذتبم یاههنحص ًادبا نم ملیفرد دنیوگیم
 یگدنز یاههنحص ؛ملیف یاههنحص .درادن دوجو

 مدرم و دنتسه یرگید عون نشخ یاهملیف .تسا
 یملیف نمملیف .دننکشيم تسدورس ناشندبد یارب
 ملیفرد هک یمسین ورا .تسا فیطل و میالم «هناقشاع

 ملیف .دوشيمن طوبرم تنوشخهب ًادبا دراد دوجو
 :دناهدرک روتتام یمایب لبالف الات رو

 دی ایمشیپ روصت نیا امش ملیف ندید اب ب
 دوجو رد و دنته اجهمه اییزان زونه هک

 .تسا ناهنپ تسیخوزام وداس كي سکر ه
 تور رک اهم ی ره هب

 .میشاب هتشاد تسیخوزام وداس یراتفر یژور
 روصت ارپز دنربیم رسب شمارآ رد زورما مدرم
 نم یلو .تسا هدیسر نایاپهب مسیزان دننکیم
 دوش عورش هرابود دناوتیم مسیزان هک میوگیم
 هک دنراد دوجو ام نایم رد یدایز یاهیزان و
 نونک امه هک دنتسه یئاهیزان یتح .ناشمیسانشیمن

 هک میراد تنوشخ یرادقم نامدوجو رد ام یهمه

 .دنک زورب نوگ انوگ یاهتروصب تسانکمم

 یقالخا ملیف كي ناتدوخ رظن زا سپ ب
 ؟ریاهتخاس

 . دبايمن مشوخ یقالخا یاهملیف زا
 .تسا یبلقت و کلان رطخ یاهملک «قالخا» ملک 1

 رکفتهب ار هدننیب هک مزاسب یئاهملیف مهاوخیم نم
 .دهد رارق ریثآت تحت ار وا و هتشاداو

 یسایس ریغیامنیسویسایسیامنیسهرابرد

 ؟دیراد یرظن هچ

 یامنیس لثم مه یسایس یامنیس رد ب

 دوجو دب یاهمدآ و بوخ یاهمدآ «نرتسو»
 دنتسه هایسهن نمیاهملیف یاهژانوسرپ اما .دنراد

 لماک یفرطیب مياهملیف رد منکیم یعس .دیفس هنو
 «پچ» هب ارم اهیضعب هکیلاحرد .منک ظفح ار

 هتشاد یپچ تالیامت نم هداوناخ .دنهدیم تبسن

 .مرادن تسایس رد یئاعدا هنوگچیه نم یلو تسا
 یشزرایبو لاذتبا مرادترفننآزا امنیسرد هچنآ

 .دروخیممهب ملاحیئایلاتیایاهبدمک زا "الثم .تسا

 ار مدرم عقوت حطس نویزیولت هک تسنیا هلّئسم
 یاهزیچ ندیدب یتبغر رگید و هدروآ نیئاپ

 .دنرادن رترثومو بلاج
 دض امش ملیف هک دنراد هدیقع اهیضعب

 تدشب ار نز ملیف زا یئاههنحص رد .تسا نز

 ؟دیراد یرظنهچ هرابنیارد .دیاهدرک ریقحت

 .متسینقفاوم اهبدنبهتسد هنوگ نیا اب نم ب
 .درادن دوجو درم دض اي نز دض ملیف نم رظن زا
 هک.تسا یملیف .تسا نز هرابرد عقاورد نم ملیف

 ,یعامتجا یاهدادرارق لباقم رد ار نز نآرد

 .دهدیم ناشن تیبرتومیلعت و بهذم
 شاهفرح همادا رد «یناواک ان ایلیل»

 :دیوگیم «بشنابهگن» هرابرد

 راک نویزیولت رد یتقو ۱۹۲ لاسرد ب

 یاهملیف ژاتنوم اب یتعاس راهچ ملیف ثكب مدرکیم
 مانب ایلاتیا رد هک متخاس سیزان هرابرد یمیدق
 رتکد نم .دش هداد شیامن «موسشیار خیرات»

 رصاعم خیرات هرابرد و متسه یمیدق تاییدا رد

 دص دودح ملیف نیا نتخاس یارب .منادیمن یزیچ
 هدش هتخاس ناملآ شترا طسوت هک ار یربخ ملیف

 طوبرم كرادم مامت نینچمه .مدرک اشامت «دوب

 دروم ار رلتیه نامز یاهگنینیم و تارهاظت هب

 دهد هّئارا رلتیه طوقس و ندیسر تردقب هرابرد

 .دزادرپب عباقوحرشویئوگناتسادب طقف دناوتیمن
 - مهدب ناشن نارگاشامت هب متساوخیم تهج نیمهب

 دناوتیم درف كب روطچ خیرات لحارمزا یضعبرد
 روتاتکیدو هتفرگ رایتخارد ار یتلم تشونرس
 تربل[»تارطاخ ندناوخنمض .دوش مدرمینوناق

 ام همه دوخو رد هک مدربیپ بلطم نیاب « رییسا

 .دراد دوجو یناهنپ تسیخوزام یورین كثپ
 ۳ ام هاگ ادوخا ریمض رد تنوشخ تهج نیمهب

 یسرربو هعلاطم هب موسشیار هرابرد هعل اطمزادعب
 متخادرپ ایلاتیا رد تمواقم یورین نانز تیلاعف
 و « وشاد» ناینابرق زا نت ود ۳ ص وصخب و

 زا هک اهنآ زا یکی . مدرک هبحاصم «ستیوشآ»

 ینادنز «وشاد» رد یلاس تيوتسب ات هدجیه

 شتالیطعت لاسره گنج زادعب هک تفگ نمب هدوب

 نیا لیلد هکیلاحرد دنارذگیم «وشاد» رد ار

 0 رد هو یرید .تسنادیمت.ار زاک

 هتسناوتن رگید گنج زادعب هک تفگ دوب ینادنز
 یئاهنتردیگ دنزو ددرگرب شیاههچبو رهوش هزن
 تشحو «تنوشخ نز نیا .تسا هداد حیجرت ار

 لیلد تسناوتیمن و دوب هدرک سح ار ترفن و
 ۳۵ ۱ شر حور داضت یاری یاهدننک عناق

 .«دنهانگیپهشیمه ناینبرق دینکنرکف» :تفگ
 نانآ یاهفرح هکیرثاو نز ود نیا اب دروخرب
 شیادیپ یلصاهفطن عقاورد «دراذگیقاب نم یور
 تیفرظ متساوخیم یفرط زا .دوب «بشنابهگن»

 تابصعت وتاداقتعاشریذپ درومرد ارناسناتعیبط

 دوجوبیوفتزا لبق هانگ ام یایندرد . منکیسررب
 تك نم یارب «داس» باتک لیلد نیمهب :دیابم

 رد ار «داس» باتک یاب نمرظنب تسا یداینب رثا

 . درک سپردت یسرد باتک كي ناونعب سرادم

 «بشنابهگن» ملیف نز شقن یافیا یارب
 تولراش» یلو .مدوبهدرک رکف «ورافایم»هب ادتبا

 هدناوخ ار ویرانس «دراگ وب كرد» و «گنیلپمار

 «دراک وی رد» .دنتشاد مالعا | ردوخ تقفاوم و

 هک یبارطضا و شاهرهچ تایصوصخ رطاخب ار
 مه «گنیلپمار» .مدرک باختنا تسا هتفهن نآرد

 كرد» اب و دراد ار تایصوصخ نیمه یدودح ان

 رظن زا دادیم لیکشت ار یبسانم جوز «دراگ وب

 وربور یدابز تالکشماب ملیفنیا هیهتیارب یدام
 تعاجش «زدراودا نودروگ تربار» هکنيا ات مدش

 0 تا یاککرماآ كبوا .دادزورب ارنآ هیهن

 لاحباتو دنکیم یگدنز ایلاتیارد تسا لاس تسیب
 ار « زینورد یر م» و «ناگدشنیرفن» یاهملیف

 اد راک و شراگنرد قم .تساهد رک هیهن

 نم یتقو دینادیم .متشادن یلکشم چیه ملیف نیا
 چیه زا و مهدیم مهد ماجنا ار یراک مهاوخیم
 عون كب نم یارب امنیس .مرادن تشحو زیچ
 یملیف زگ ره لیلد نیمهب .تسایصخش یواکناور
 .«مسونیمن «مرادن تسود هک ار



 تدریس
 1 لپ دز لاک ریدر

 تکسک تکه رد امنیس نرق مین

 رد رابنیتخن ینیچ یزاسلیف تنس

 یاهلاس . دش هدومزآ ۱۹۲۰ ههد رد یاهگناش
 رب غلاب (۱۹۲۱-) هرود نیا یزاسملیف یلصا
 . دید دوخهب ملیف هدنزاس لاعف یویدوتسا دص

 ینیچ ناشنو مان اب و مهم رگپزاب نیتسخن

 (قطان یاهملیف نامز) یس ههد ان شروهظ هک
 - یالفرتاب سیم) دوب هتبوه دیماجنا لوط هب
 یملیف رد ۱۹۳۱ لاس هب یو (!هناورپ هزیشود
 رب رابنیلوا یارب «ناوخزاوآ قیاقش» مسا هب

 رتک اراک ابیرگیزاب هتیوه . دش رهاظ امنیسهدرپ
 و هبذاج « یفطاع لاری « رادناشنو صخشم

 اریو « گنج . دوب یندز لاثم و راشرس یئابیز
 رسهبگنج هکینامز اما « دناشن ریزگ ان یئاوزنارد

 درک نوریب رس شیاوزنا ال زا مح وا « دیسر

 «زردارباش» یناپمک تالوصحم زا یملیف اب و
 دش رهاظ اههدریرب رگیدراب «یبّتع رد» مان هب

 دیدجت ینیچ نارگبزاب رب اردوخ هنشذگ تدایسو ,
 نیمه رد شزاب تردق رطاخب یو هچ « درک

 هک ار یئایسآ ملیف لاویتسف گر زب هزیاج « ملبف
 دوخنآ زا « دش رازگ رب ویک و ترد ۱۹۰ لاسهب
 . تخاس

 . «یاهگناش» هنکس زا رگید یرایسب لثم

 دیعلب اریاهگناشنیچ بالقنا هکینامز مه هتیوه

 بوبحم درم . نچوکب گنک كنه هب دش ریزگ ان
 بت ناوب گناو» ناوخزاوآ قیاقش ملیف رد وا

 روتک [ كي دوخ رد ماجنارس تسناوت مه «گنول

 اب یدرم « نشگنوه نینچمه . دزاسب هتسجرب
 هاگشنادرد ار شتاعلاطم هک ینغ یگنهرف هنیمز

 هب لدب یدوزب « دوب هدنارذگ اکیرهآ و نکپ
 ارد مهاوا . دش یوذااب و تسدم نچ یاد راک

 درک جوک گنک گنههب نیچ بالقنا مرگ امرگ
 ۰ تس ایند زا هدید ازا ب و ام هو

 تب « یس ههد لالخ رد مه یگنک یگنه

 دض یاهملیف . دوب هدش ملیف دیلوت هدمع زکرم
 یسیلگناهرمعتسم نیا هب اهینیاژ هکینامزات ینیاژ

 ساسد راز تند کا لاعشا ا 9 و دندش روهلبح

 یاهویدوتساردروفو هب (۱۹6ربماتپس ان ۱

 یجبردت دوبهب و اهینپاژ هیلخت زا سپ
 یزابملیف دنور ؛ ۱۹6۹ لاس رد « عاضوا

 یئاسآق رب شیا زفاویقرت شوختسدگنک گنهرد
 یراک نیا یگنک کنه یاهرادامنیس نهذ هب . دش

 هورگهب هورگ هک دوب هدیسر روآدوس رایسب

 رد ار ناشیاههیامرس و دنهدب مه تسد هب تسد

 ینوتناکن ابز هب قطان هنیزهمک یاهملیف هیهت هار
 یاهامنیس رد ار اهملیف نیا اهنآ . دنریگ راک هب

 یاهدوع 9۳ نانیما شراق نافترتت تیک
 دند رکیم ورد یتفگنه

 «یئابور سورع «ینیچیگنر ملیف نیتسخن
 راک ینامز تشردو دش یرادربملیف یاهگناش رد

 یبالتنا یاهورین هک دیسر نایاپ هب شاهیهت

 رصانع همه و دندوب تکرحرد یاهگناش یوس هب
 رد ء دندرکیم وحم تنوشخ اب ار هار رس مواقم

 اب نارگیزاب و :ویدوتسا نانک راک رثکا نامز نیا

 ناویات هب اب « .دندوب هنخب رگ یگنک گگنه هب

 . (زمرف)
 یاههیاپربزاغ زا گنک گنهرد ملیف دیلوت

 هب « دابز دادعت هب اهملیف « دوب هدشن انب یتسرد

 . دندشیم هتخاس كدنا یئاههنیزه اب و تعرس

 یتازایتما دقاف یفیک رظنزا هکتسا یهیدب و
 «اش» ینیچ ناردارب اما . دندوب کم

 قیقد یراجت مش زا هک (نمار - نار « نار)
 دنتف رگ یمن ۶ تدوب نادروه ری یتهناهاحو

 ات دنربب الاب اردوخ یزاسملیف یاهدرادناتسا
 یراکش آن احجر هک ارلاحهنایم هقبطرازاب دنناوتب

 لئاقیئاکیرمآ رتزپمتورت یاهملیف یاشامت یارب

 هک یجرخرپ و «گرزب» ملبف نیتضن

 یاههزاورد» دنتخاس تین نیا بیقعت رد نانآ

 .دوبیراجت یارچونوچیب تیقفوم كي «مهنج
 هک دوب تسد نیازآ یئاهملیف نتخاس قبرط زا
 ناشبیقر یاهویدوتسا زینو « اهنآ یاهوپدوتسا
 نبرتمهمتروص هب هاحنپ ههد لالخ رد «یاتاک »

 . دندم ارد کبک کینه یزاسلیف زکارم

 نیل لثم یناسک اهوبدوتسا نیا ناگراتس
 یروطا ریما « وا یاهملیفزا یکی هک , دندوب یاد

 «روپمالالاوک»لاویتسفگرزب هزیاج ءابیز نزو

 سپرثک ازین و  تفرگ ۱۹۵۹ لاس هب ار یزلام
 نیرتفورعم هک «او یل یل» لثم یلهتسجرب

 یناتساد «(۱۹۵۹) هناخ هب ینالوطرفس  شملیف
 . دوب ینیچ ناریگیهام هرابرد

 مقر ۱۹۵۷ - ۱۹۳ نیب یاهلاس هلصاف رد

 دوخ دح نیرتشیب هب گنک گنه رد ملیف دیلون
 ۱۹۰۱ لاس رد دادعت نیا هنومن یار . دسر

 و ینوتناک نابز ۰ دصردیس « تسا ملیف ۷۲
 یرتجیارنابزهک نیرادنام ینیچ هب دصرد داتفه

 «ینوتناک »یاهملیف هیهت ریخا یاهلاس رد . تسا

 نیا و تسا هتشاذگ شهاک هب ور جیردت هب

 هجهل هب هک یتاهملیف هب اردوخ یاج اهملیف
 نیمهب « دناهدرپس « دنوشیم هتخاس «نیرادنام»

 تعرس هب مه «ینوتناک » یاهملیف رودص ظاحل

 9 هک

 یگنر ۰ یگنک گنه مهم تالوصحم یمامت
 یاهملیف رتشیب . دنتسه ضیرع هدرپ و
 .دنراد یخیرات هنیمز یگنک گگنه زیمآ تنوشخ

 یامنیس رد یزورمایاهمارد و اهیدمک دادعت

 گنک گنهیامنیس هزورما «تسین مک گنک یگنه
 یاهثداح و دروخودزرپ یاهملیف راصحنازا "الامع

 تا جراخ

 ملیف ره هیهت هنیزح) تسا هدوب یتارییغت اب
 یناکیرما رالد رازه دص رب غلاب یثهدمع

 رد ماقرا یرواد هب امنیس نیا . (تسا هدیسر

 امنیس عیانص نیرتمیظع زا یکی ریخا یاهلاس
 هکادوب ۱۹۷۵ لاس رد اهنت . تسا هدوب اید رد

 ۱ ی لای یر
 هتبلا نیا هک « دیسر لاس رد ملیف ۵۵ هب و دش



 .دوب کگنک گگنهد وخ ردهدش هتخاس یاهملیف دادعن

 دام داع دا

 هراشا یب ار تفت یامسس زا نخس

 هر یوف کور یاینلم رک هر
 ترهش یئهناراک یاهملیف ناونع هب ناریارد
 نیا هیهت تمدق . درب نایاپ هب ناوتیمن (دناهتفاپ
 ؛هدرگیمرب شیپ اهلاس هب کگنک گنه رد اهملیف

 رد ) ًکنمع 30567 مسا هب یملیف هرظتنم ریغ

 ملیف نیا . دش زاغآ (رابگ رم یاههجنپ : نارپا

 ایسآ و اکیرمآ و اپورا رد ار امنیس «زور بن»
 هک د وب نانچ اهن آ زا هد ون لابقتسا و ناتلاو

 هب ار یئاکیرمآ و یئاپورا یابقر دوز یلیخ
 درواتسدنیرتهب . تخادنا یزاسلدب و دیلقت رکف

 اهدژا» هدننک مرگ رس رایسب ملیف « دیلقت نیا

 ندربدوساب ارنآ اهیئاکیرمآ هک دوب «دوشیمدراو
 یگنک گنه یاهملیف صخثم رصانع عیمج زا
 ۰ دندرک اهرازاب هناور رنهتف رهتسش ی ۳

 شیپیتح ارشوررفیاهراظتنایمامت مهملیف نیاو
 و « .دشم روصث هکنآ زا

 اردوخ یناهج قیفوت یگنک گنه یاهملیف

 اش نمارو انار - نار : دنته ردرب ود

 دایهب شیئالط رصع رد ار ریام نیودلگ ورتم

 . (دروایم

 نامزاس "نیرتاسآلوغ بحاص ودنیا
 غلاب لماش نان یار اد« دتتسه اسشا یزاسملیف

 بیرق و ایند رسارس رد امنیس نلاس دصیس رپ

 ا ملیف دیلوت یویدوتسا هدرناپ
 ین امنیسعمتجم رد هدش هتخاس یاهملیف مقر

 هنشذگ ها رد اهنت 1 ردرایلیم ردارب ود نیآ

 ردارب) نار - نار . دیسر ملیف دص بیرف هب
 هیهت رب رظان (تسا هلاس +۵ هک رتکچوک

 (هلاس ۷۲ رتگررب ردارب) اشنمار و تساهملیف
 دراد رظن تحن ار اهملیف نیا یناهج رودصح

 ملیف هیهن نیلاعف اهنت « اش ناردارب هتبلا

 ناگدننک هیهتو اهویدوتسا «دنتسین گنک گنهرد

 همهزا رتفورعم « دنتسه نادیم رد مه یرگید
 «تسوراه ندلگ » یناپمک بحأاص « وچ دنومیر

 سیئر» ملیف 3 ار یئهناسفا «یل سورب» هک

 ۶ نیاساتش اب « رز رپ

 ینرقمین یتایح ۰ گنکگنه یامنیس
 ریخا هلاسهس یاسآلوغ یاههرواتسد اما « دراد

 یتمظع « وفگناک یاهملیف فطل هب « امنیس نیا
 هتشذگ تیلاعف نرق مین یمامت زا شیب رایسب
 یامنیس رد. دهدیم ناشن یگنک کگنه یامنیس

 زیچ همه هک یتسار هب یگنکگنه زورما
 و اهمقر زیچره زا رناسآلوغ « تساسآ لوغ

 هداز ایند یامنیس رد یلوغ ایآ.. . ۰ اهدروکر
 ٩۱ تسا هدش

 «نم هان « نم قشع» ملیفزا یاهنحص

 یاس تست ی کت ته یاتسردش ی قا یاهمارد و اهیدمک دادعت .

 .. تساهدش جراخیاهثداحو دروخودزرب یاهملیفراصحتا زا مع زرند



 یناواک انایلیل : نادرگ راک

 زدراودا نودروگت ربار : هدننک هیهت
 یناواک انایلیل : همانملیف

 ینیننوک ویفلآ : رادربملیف
 تولراش « دراک وب كلربد : نارگبزاب

 ؛یورل پیلیف «یتزرف هلبرباگ .گنیلپمر

 یچیر ارون ءادنپا ریمازل ویدومآ وئدهمآ
 هقیقد ۱۱۰ - یگنر - یرتمیلیم ۵

 : ایلاتپا

_ 

 بش نابهگن
 (هقباسم - دنلب ملیف)

  كيرد نیو رد یزان یمیدق راکتیانج دنچ ۱۹۵۰ ههد یاهلاس نیرخآرد
 اردوخ تسا هیبش همک احم هب رتشیب هک یتاسلج لیکشت نمض ات دننکیم عامتجا لتع

 . دنناهرپ ندوبراکهانگ هدقع دیقزا

 هک یزان راکتیانج كي . دنهدیم یأر دوخ تئارب هب تاسلج نیارد اهنآ
 اب تفلاخم هب یو . دنکیم تکرش تاسلج نیارد راعتسم مان اپ « تسا بش نابهگن

 .دزاس نشور نان آیارب ارشدوخ تبوه تسینرضاحو دزادرپیم نیریاس دیاقعوراکفا
 یگدنزب تثگ زاب یارب یعنام اروا یزان ناراکتیانج راس تهج نیمهب

 یزان هاگتشادزاب كيرد یناوج نامزرد هک ینز .دنهدیم صیخشت ناشدوخ یلومعم
 لته نیارد « تسا هتشاد هطبار یزان رسفا كي اب اجنآردو هدوب ینادنز نیو كيدزن
 اهلاس تشذگ دوجو اب . تسا بش نابهگن نامه رسفا . دوئیم وربور سفا نآ اپ
 . تسا نز یعقاو ینابرق زین رابنیا . دننکیم دیدجت ار ناشدوخ هطبار اهنآ

 فچوک دت : ناف و راز

 ینمیک ناج هدنتک هبهن

 جبر هکد روم : همانملیف

 زریام یلناتسا : كيزوم
 تسو نایارب : رادربملیف

 نلشیم « سوفبرد دراچبر : نارگیزاب
 6 دی وک یدنار 6 ندراو کج « وتسنال

 نمزیاو فزوج
 هقیقد ۱۳۰ ب یگنر ب یرتمیلیم ۵

 ار « دلیف زرچیلف » ناتسریبد هک یاهظحل نامه زا « ستیوارک یداد »

 ,دنکیم كرت (۱۹2۸ لاس) لارنوم «نبرا تنس» نابایخ رد و اهیمیلک هلحم رد

 ةاناثن «یداد» یارب دوش یمهم مدآ دهاوخیم شریذپانمارآ یوزرآ ریثأت تحع

 شنابرهم تگرزب ردپ هک روطنامه اریز .تسا نیمز نتشاد .مهم صخشت كي یعقاو
 .«سکچیه ینعی نیمز نودب درم» :تسا هتفگ واب تاقوا بلاغ

 لتساک» هاگ جرفت رد تفدخشیپ ناونعب یراک ناتسبات رد «یداد» یتقو

 شدوهعم نیمز «توبا» مانب اجنآرد راکتمدخ نانز زایکب دروآیم تسدب «نرمود
 هدروخن تسد و كچوک نیمز نیا ندسپد اب «یداد» .دنکیم راکشآ شیارب ار
 هسردم «لماک هاگجرفت اب «لبو ستبوارک» رهش نتخاس رکف شفارطا هچابرد و

 نیعراز هک اجنآ زا اما .دنکیمروطخ شنهذب ,شگ رزبردپ یارب هعرزم كي و هناخ
 «دنشورفیمن یدوهب كيهب ارنآزگ ره دنتسهنیمز نابحاص هک نابزیوسنارف یئاداناک
 .دنک بحاصت ار نیمز نآ ات دنکیم هدافتسا یزیواتسد ناونعب «تویا» زا «یداد»

 بحاص دنوشیم لوصح لباق جیردتب هک ار هچایرد فارطا كالما مک مک بیترتنیدبو
 تخادرپو اهنیمز هدشررقم تمیق ندروآتسدب یارب یربذپانیگتسخ روطبو دوشیم
 تکرش دوشیم قفوم «ممصم «یداد» هرخالابو .دنکیم شالت ررقم دعومرسرد طاسقا

 زا دراگناوآ دنتسم یاهملیف هیهت هب و هدهد لیکش دوخ مانب ار «نیک یلداد»

 راکب «رایرف ناج» مانب ار یلکلا نادرگراک كي و دوشیم لوغشم «اوستیمراب»

 لد هداس ناوج كيهب قلعتم رامق یاهنیشام کگنرین و هعدخ اب «یداد»

 یدزم اب دراد مان «لیجربو» هک ار وا و دروآیم نوریب شگنچ زا ار یعرض و
 ملیف شیامن سیسات هرات تسق رد هدتنار و ملیف شیامن یدصتم ناونعب زیچان
 هک ی سپ نیا دوجو زا هنامحریب نانچ «یداد» .دنکيم مادختسا هاگ جرفت رد

 .دوشيم قالچ هشيمه یارب نیشام فداصتكي یط «لیجربو» هرخالاب هک دشکیمراک
 هک اجنازا یلو «تسا هاگ | «یداد» یمحریب زا «یداد» ینونک هقوشعم «توبا»

 .دنامیم یقاب واشیپ دراد مه نابرهم هدنشخب یور كي ,هرهچ دنچ «یداد»
 ار دوهعم نیمز مامت ًابیرقت تخس راک و هّنط ون یارجا قیرط زا «یداد»

 لوپ ندرک مهارفهب رداق نآ هعطق نیرخآ ندبرخ یارب یتقو یلو .دروآیم تسدپ
 یلعج یکچ لیلع «لیجریو» یکناب باسح هپ اما .دوشيم سویأم «تسین مزال
 رورغ اب سپس و .دنکیم بحاصت لماک روطب ار دوعوم نیمز هرخالابو دسیونیم
 «یداد» ینقوم تیقفوم اما .دنکیم توعد نیمز ندید هب ار شاهداوناخ ناوارف

 هدش علطم ثكچ لعج یارجام زا هک شگرزب ردپ اریز .دوشیم یهتنم یدب عضوهب
 یفرط زا «دنزیمزاب رس ,هتشاذگ رانک شیارب «یداد» هک یاهعرزم لوبق زا تسا

 «لیجربو» «دزادربب ار«لیجریو» لوپ رتدوز هچره دهدیم لوق «یداد» هکن ااب

 . .دننکیه یراددوخ شاهرابود رادید زا «تویا» و

 وا دعب زور .تسا هتفرن نایم زا "الماک زونه «یداد» تیقفوم یلو
 یتقو و کد ماو یاضاقت رادهزاغم زا شناتسود و ردپ روضحرد «وم» هزاغمرد

 دخرچیم شاهیاپ كي یلدنص یور «یداد» «دنکیمات ار اهسانکسا نانزدنخبل «وم»
 .«دش تسرد زیچهمه هک ینیبیم «یداد ینیبیم» : دار تم دوخاب و

 شزومآراک نارود وا..تسا هدش یمهم صخش ًاعقاو «یداد» رظن كي زا
 تا هیناسز نایاب ار



 دیاهردنا و یالکین : نادرگ راک

 سابكنم « نیتسرود ناب ۰ قاک تک

 ترا

 رنک د « كمک

 دوشم قرع دراد

 : كيزوم ۱
 هراونشج - دنلب ملیف)
 (اههراونشج

 رپ نگر وب : رادربملیف
 ول رتانو هیژور

 « لیب نیترام « هزادوک لوژ : نارگیزاب

 دراوهگنوب نیل « هوارودرا و «نگ ربمابتیپ

 هقیقد 44 - یگنر  یرتمیلیم ۵

 ًابلاغو هدنزرس دارفا هدعکی نایمرد هک لکیهیوق ی «ونیلجنآ» رتکد ۱
 ؛تسارادیمهم ماقم « شبوبحم هدکهدرد كشیب هتفرگرارق شهجوتفرط یاهضیرم |

 .دنکیم تاقالم شبطمرد اروا هک «رلوه هنریا» « دیدج هملعم هب ار شبلق یو اما

 ضوع گنر رتکد یاهباروج دوشیم ثعاب هک تسنانچ نز نیا یئابیز . هزابیم
 ؛ شاهیاسمهو تسود هب ار قشع نیا رتکد تبقاع . تسا هدش قشاع رتکد . دننک یم

 صقنیب یلمعلاروتسد اب اررتکد دهاوخیم هک شیشک . دنکیم فارتعا شخب شیشک
 مالک هک سوسفا اما . دهاوخیم كمک لیحنازا « دنک زیهجن یتخبشوخ لوصح یارب

 عاعواهب دیاب اش هک تا «وتیاجن اف دوش ناو دنتیمن لس ار امعم ادخ

 «ننیتنو مارب» هچنآ هباثم یراوشد طیارشرد اروا تیعقوم نیا . دنک یگدیسر

 یئوگ كر و یلوکرتخد روحسم مه «ننیتنو» . دهدیم رارق تسوربور نآ اب رامعم |
 هلیسوب ار شتاساسحا « تسا هتسناوتن هک اجن زا «ننیننو» . تسا هدش «ایاناک » مانب

 ملف یاهتنارد ها : تسا هد هل مال رم شاارب «نکنایب «ایاتاک» هب تاغل
 . دروآایم تسدب هتساوخیم هچنآ مه رتکدو دسریم ششاداپ هب رامعم

 و نادر یر یا نا یا هاو سلب ته لوک
 . دننزب تسد یراکب دنناوتیمن رتکد دوجو نودب

 یوگناک : نادر راک

 یوگناک ۳ هدننک هیهت

 گنات تربت : او یلف

 وک فزوج : كيزوم

 كيرتاپ « ناش ناوک « ووینج :نارگبزاب
 . کگنیلگنیلگنوه « وشنو « نوب هست

 هقیقد 4۰ - یگنر - یرتمیلیم ۵

 اب یمارا یگدنز تسا لاسراهچ هکتسا یئابیزو ناوج نز «یج یپ»
 یدژارت . دنراد «کگنیمویس» مانب هلاسراهچ رسپ كي ودنآ . دراد «کگنیم گان »

 شراب لف «ککنیم كلات» دومیم ثعاب هک دوشم زاغآ فداصت كي اب یناهگ ان روطب
 یگ دروخرس ساسحا زج «کگنیم كات» یارب یناوتانزا یهاگ | . دوش ناوتان یسج

 كي قشع یوزرآرد «یج یپ» دوشیم ثعابو درو ًایمن هارمهب یزیچ هنابش تشحوو
 هک «نیچگناو» رتکد اب «یج یپ» یقافتا تاقالم . دنارنگب ار یتخس تاعاس درم
 ها هوشیم متخ ودنيا نیب یهاتوک یقشع هطبار هب"« هداد تاحنک رمزا ار شرهوش

 | زیگناتقر هرظنماب و هدرگیمزاب لزنمبرتکد اب هقشاعمزادعب بش كي «یج یپ» یتقو
 . دوشیم مامت هطبار نیا « دوشیم هجاوم شجولفم رهوش

 | قشاع ردقن آرتکد یلو دنکعطق رتکد اب ار شاهطبار دنکیم یعس «یج یپ» ۰
  راثن اردوخ قشع شیاههمان اب رتکد . دوش یضار راک نیاب دناوتیمن هک هدش وا

 مرحمو یگداوناخ كشزپ تروصب «نیچگناو» رتکد مک مک . دنکیم «یج یپ»

 . تسا ینهذ یهارمه كي هنشت دعبب فداصت نامززا هک د یایمرد «گنیم كات» رارسا

 اروا و دهدب ار مزال شمارآ اهنآ یئوشانز یگدنز هب دهاوخیم رتکدزا «یج یپ»

 «گنیم كات» . دربیم هانپ لکلا هب دنیبیم هدش درط اردوخ هکر تکد اما . دنک گكرت

 وا شح اما «دوشیم هناوید مشخ ,تدشزآ ادتیا «دیاپیم اررتکد هناقشاع یاههمان
 . دوشیم یهتنم دوخ یناوتانزا رفنت هب هرخالابو شرسه هب قشعو محرت هب

 زابنیاو دنربیم ناتسرامیب هب اروا . دنزیم یشکدوخب تسد «گنیم كات»
 3 کیم لوفرص دزا «گنیم كلان» . دریگیمرارق «نیجگناو» رتکد رظن تحت زین
 اما . دوشیم ددرم رتکد . دنک اهر « دراد شودرب هک ینیگتسرابزا ار شرسمه هک

 . دراپسیم ناج نایم نیارد «گنیم كات»
 «گنیم كات» ربقرسرب ار «نیچگناو» رتکد «یج یپ» «دعب لاس كي

 اما . دنکیم لوبق مه نز و دنکیم جاودزا هاهنشیپ وا هب رتکد . دنکیم تاقالم

 ! نز یارب یگرم بشرد ار شرهوش یاههتفگ تقامح یورزا یسورع بشرد رتکد
 . یبشرد ۳م کا در ار هناخ بشرد تعرسب هدزتشحو «یج یپ» و نم فیرعن ت

 نم هانگ « نم قشع

 سرد را

 ۳ « تسادج دشاب هتشاد تسود اروا تسناوتیم هک یدرمزا وا مارآ اه

 . تسا لاحم یرمآ او تسود هدیمهف و نونکزا

 5 زی هد
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 ریانیات لیفاد : نادرگ راک
 ینیتنارات تربثآ : هدننک هیهن

 زنیترام هزوخ « انیرپ ویلیما : همانملیف یرام مان یرتخد
 . یزوتسویج وتسوگ آ « زرآ وس
 زگیردور لثوکیم : رادربملیف

 آرس ایرام زیئول : كيزوم

 سولراک « زنمیگ انازوس : نارگیزاب

 ودلابوا « ولاگآز ور ابرام « نوزنوم
 . وناکسوت البرباگ « زنیترام

 هقیقد ۱۱۰ - یگنر  یرتمیلیم ۵

 رتخدكب هتسجرب یارجام «یرام» یگدنز هب هتشذگب تگ زاب تروصب ملیف
 یس نس رد نونک [و هدمآ ایندب رگرراک هقبط هب قلعتم یاهداوناخرد هک یلومعم آر هاظ
 . دزادرپیم « دنکبم یک «لیسام» هربزجرد یاس

 شدلوت هرابرد هدنهدناکن قیاقح یضعب فشک هارمهب تافارخزا ولمم طیحم

 نیدب . دیآرد جنردوز و رگننورد  برطضم یرتخد تروصب «یرام» دوشیم ثعاب

 رکفتزرطو دباپیم لکش وا تیصخشرد اهیروادشیپزا یدودعم غولب نسرد بیترت
 عغولب نارود هرابرد ناتساد تمسق نیمود . دهدیم دارق ریتات تحف اروا یدعب

 مامت . دوشيم وا قشاعو دنکیم تاقالم «ولوک» اب «یرام» . تسا «یرام» یناوجو

 .دنریذیپ اروا نیناوق مهنارگید دراد راظتنا وا و تسا یعطق «یرام» یارب قیاقح

 وا هداوناخ ءاضعا مامت اب تقبقحرد دنکیم جاودزا «ولوک» اب «یرام» ینقو

 دنکسم اروا یقالخا تخس نیناوق هداوناخ دارفازا تم یتقو تن جاودزا

 یتخس هب ناتساد بیترت نیدبو « دهدیم ناشن دوخزا یدیدش شنکاو «یرام»
 « هدنژرس « تسرپدوخ « روشرپ «یرام» هک ارچ « دوریم شیپ قراآ ماجنارس هب

 یئوک : تسا هتفرگ تسیب اریتتشونارس دوخ قداصو ارم هعحرا سشمهنو تا او

 هک ریز « تسا نینچج مه تقبقحردو « تسا شیوخ یگادنز ناتساد هدنسب وث وا

 : نریگیم همجنس واهلامعاوا اونم ناتو ط

 وچناب شولکیم یامنیس

 وچناب شولکیم «یدان رهال ویگ : همانملیف نم ت کز اب

 زاداورمیا : هتشون یناتسادزا سابتقا

 را یا را ناف (۱۹۳8)
 كوت رابالب « ینژ ناتل وز : یقیسوم (دنلب ملیف)

 لگو س « كازوک ساردنآ : ناگشیپرنه
 | رانل ومروبیت .بروگش وناپ وکتنوکین

/ 

 زابرس كب اب یناوجرسپ « ناملآ یاوق تسکش نامز و ۱۹2۵ لاس راهبرد
 « هتشادرب هک یمخززا تبقارم مدع تلعبو تسا یمخز زابرس . دوشیم تسود سور

 یروگبرگ»زا تسایرگپد ملیف رو آداب وا گرم . دریمیم « ناوجرسپ شالت مغریلع
 ٍِِِ ینالوط یاهتشادرب رظنزا ملیف نیا . «زابرس كي هسامح» مان اب «یارخوچ

 . دوشیم بوسحم وجناب راثارد یفطع هطقن یکیتامارد ثدحوو

 دولک !وسنا رف : نادرگ راک

 دولک (وسنا رف : هدننک هیهت
 هردنآ رفهئوگ : رادربملیف

 رتلاو یکسءارگ : كيزوم
 ناژ « لبانآ « لوهناو رجار : نارگیزاب
 . نولوگا

 هقیفد ۱۳ - یگنر  یرتمیلیم ۵

 یگناوید دح ات ملیف یاهتیصخش « هوشیم زاغآ یرنه هاگشیامن كي اب ملیف

 هرابود و شرتسکاو هدیشخب ناج ار هاگسیاامن را مات ی رمو

 . تسیقاب دوخ لاحب .نانچمه یرنه هاگشیامن



 : اکیرما هدحتم تالابا

 یسدع نیرتیوق

 ما و

 یبلاک .یی.دلانور :هدننک هیهت وناد رگ راک

 یبلاک .یب .دلانور : همانملیف

 یبلاک .یب .دلانور : رادربملیف

 نیدچاست لکیام : كيزوم
 هقیقد ۱۰ - یگنر - یرتمیلیم ۵

 (یکدور رالات) صوصخم همانرب - ۱۱ تعاس

 : ایلارتسا

 ار سیراپ هک یتاهلیبموتا

 دندیعلب

 مانب یکچوکر هشرد رفن تشهولهچودص

 یعون اهنآزا مادکر هو دننکیم یگدنز سیراپ

 ۱ . دنتسه لتاق

 یمدرم عون هچ ؟ تساجکر هش نیا ًافیقد
 ناهنپ ار یزیچ هچ ؟دننکیم یگدنز اجنآ
 دنمشزرا اهنآ یارب لیبموتا ارچ ؟ دنرادیمهگن
 ؟ تسیچ اهلیبموتا نیا شقن ؟ تسا

 سیراپ هکدنتسه یثاهلیبموتا اهنیا اما

 ! دندیعلب ار

 ۵۳ یامنیس

 نارهت لاویتسف یناهج هراونشج نیموس نئلوب

 « ۲ هرامش »

 روپیر مارهب : رظنربز

 دیما لامج : ناگدنسبون یاروشریبد

 یمیعز هدنشخرد : ینفریدم
 نایمرا .دیشمج : ناگدنسیونیاروشریبد رایتسد

 ربوک رجار : یسیلگنا تمسقریبد

 رنهو گنهرف ترازو هناخپاچ

 ۱ ۳۱۱۳۵۰ نتلوب نفلت

 نت زور یی < از
 (هقباسم) یکدور رالات
 ۱٩ : تعاس ۱۲ ۰ تعاس

 (كبزلب) مادهنا (اکبرمآ) یسدع نیرتیوف
 بش نابهگن یرام مانب یرتخد
 (ایلاتیا) یناواک انایلیل : نادرگ راک (نیتناژرآ) ریانیت لیناد : نادرگرراک

 (حبص ۱۱ تعاس - صوصخم همانرب) یکدور رالات

 (اکیرمآ) اربز

 دندیعلب ار سیراپ هک ی تاهلیبموتا

 (ایلارتسا) ریورتیپ : نادرگ راک

 (هقباسمرارکت) تنوماراپ امنیس
 ۲۱ و ۱۵ : تعاس ۱۸ و ۱۱ : تعاس

 (ناتسهل) وزرکسا (هسنارف) یگدنز هب زور تسیب
 . فصن هب فصن این رفیلاک
 (اکیرعا) نما تربار : نادرگ راک

 خرس لگ ۵

 (اههراونشج هراونشج) كيتنالت آ امئیس

 (اکیرمآ) هبنشراهچ ۱۸ و ۱۱ : تعاس

 ۲ رز یو ۶ کس (اکیرمآ) هبنشراهچ

 ستبوا رکی داد یزومآ راک دوشیم قرغ درادرتکدد « كمک

 ۲۱ 9:۸ ۱6-2 9۱۱ : تعاس

 (۱۵۹۳۸) لبزج

 دنوم هنیس امنیس

 وچناب شولکیم یامنیس ایسآ رد امنیس
 ۲۱ و ۱۵ : تعاس ۱۸ ی ۱ و تعاص

 (۱۹0۱) .نامز خرچ نم هانگ « نم قشع
 (۱۵۹) نم تشگ ز اب (گنک گنه) یوگناک : نادرگ راک

 (ناربا دیدج یامنیس) رودیلوپ امنیس
 ۱۷ ۱ تست ۱۸ ۰  تعاس

 رفس الویه یاقآ

 یئاضیب مارهب : زا یلاقثم دیشرف : زا

 لچک نسح
 یمئاح یلع : نادرگ راک

 نازوس قیاقش

 که : زا
 واک

 یئوجرهم شویراد : نادرگ راک
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 0م: .اص مصاصح صتموتهصصصتعقو طف وطمعم قاصح ذو 1نو60 ۰

 1۱712۸161 ظا۸هلبلب _((نموصوهاتنمص) ۱

 4 ۰ *؟1طع اممععع( امصع (ان.ویهی) هص0 ۸ شا نهال اد

 (ضبعهصاتصم)

 7 مد له انعم هم هطئصع (ظعلعتتص) صف 1م ذهطت ۳ام (162ل»)

 ۳۱/1۸۶1 ظ۱۸بلب . ( مو نمصمانتک)

 11 جی. . 7ماهع (ات.وشهن) حص "۲م نهیف 12۶ ۸6 ۴وبتع (هیعطهحاتح)

 ۳۸۲۵۸۷۲۵۲۵۲ 01۸۳۵۸ مصممهاتتمم محعما)

 11 جیم . ۸ 20 مس 8ع اد ۷۶ (۴:هصعع) هصف 19 1۸60 1مععع (نعصصحتا)

 هه ۵ صصب

 و مص . کءطمعم" (ظوافصف) جصف ؟تمانگمصتم 5واذ (۲۲.5۵,)

 هه0 و ۳99

 ۸۲1,۸۲۲[ 01۵۳۷۲۸ (۳6ه0زبهآ ۵۶ ۲ییاتبهلو)

 11 جیم . علوم لطف اوممج رو انرمطتمع" (ظهطعاجصع)

 2 6 ص.صم :

 5 صصم طعم ۸ومعممتیوطتو و قو کند. (نهصمد)

2 9 24 

 ۳/۳۲8۲ 03۵۸ 6۸ ؟نطتتم هم ۲ زالتم ۲وع)
 11 هم ژععمطع۲ (1938)

01 3 

 هه 6 رهصصم

 2ص80 9 طب

 0۵۵ نهم (ظم تتممصم ۵ نمو لوصعع4) ۰

 9 رم ؟1طع ۷۷۵۵۱ هک 1ذصع (1961) حص0 ۰۷۲۲ ۷۷دچ امصع (1964)

 ص80 9 ج.صب

 0۱۳۴۱۵۵ نه همه دم ظعدح)

 11 میم . ب امر ۷۲۲ گتص (مصع کمصع)

 هه 6 صصصب

 ۳۵110۵1۸ 01۵1۳1۷۲۸ (؟یهص و لوس ۲ زاصص-۷2مبف)

 11 جیصجم ۷م ۷[مممامر اهم ۳0ومنععم هص4 1م

 جهل 6 صصب

 5 هم طعم ۷هودهع هم .اقععحص 1 ع 0"

۱ 9 . 2۳00 

۷ ۲۱۵۳۲:۲۲۰۲ 
۲۷۲ (۸۱۷۲ 
 طوت: 11۳۸۲1۲۴ ۲

 کما ظاصحصم 2 ۵۷6 ۵۶ 16205625و

 ال.,ویصب رو ادعفا صممسم زوج ؟هفطتر طنف 12

 متعهآ هما مصور دماعهجع0 دصط 1970,

 تم هما طنصح هايعمعوق .طماط قصحصح

 منولآ» هم 0۵۰

 ظآجهص نعمت هضم ضمن تک

 قوا عمانسم ظاص ؟1طع انهاصممصاق

 1955 ص0 ةطفص 011060 2 بهم درص یصحعح

 ۳قص اماعنزعتمص لیجصصحم طمع هنعترواتصع ۶

 ۱۷ 0رتم . مص امآهتزوتمص یهنزمم صف هععماصت

 10۲ اطع ملمعع انعف طه !عمحو ااط طنف اعم

 2زعهآ هم... ظلاحص مدلف دم هطع هم

 منم هه هه ۵ ظطنف ظاصحع. ؟۱۷۷طعص طنصعک

 2م عمنصع عطر" ماصحص طقف 2م

 طمع انلعم 2 2معاعر طه ادب اهععنطع

 2۳20 ملل لو هو ص۰

 ۸ماطصمص ؟ععلع اطقف اهنفط عج لصح

 ممصصقق هنص ضتماتهصجمص اص چه صهچ 1عهصتصع

  مممممعع ..طم طلصح ۱ع(نملادو هند ۰

 ۱۷:1اع و هاهندصم ۱۷۷ هح ظعحااب حرص التع

 (نطتتفالعر ههبصع0 ۸18و ,(نطبزک6دم هص عمل

 ۸م رهمصتصمغتمص زوج طعع طلص ممتاههآ

 ۵۶ 2 هصقلهصصم دص 2 عم10-ابیفط ردجتصتصم هه.

 ۷۷ ظقف رههصمطهصع مج ععمهتطر گنصحقص

 همان مصع مه ظنف اعهصح مان ام ظص0 یوم هل

 مدسهاع لنمتتعم سدتا(مص در جنمواتبعم صف

 ۱۷۲۵۲6 ۵۶ طع جونم, عمه و اتم

 2م هفاعع عطع :عوعهعمط ظطقف هععص یصجماعاس
 لر دهد مااصفصم ؟یمصجعف طعم انطحع ۱۵

 طعطنص0 غطع انصعم جصه :عع سطقغ عملا 76ص

 هه. ۲۷۷۲م وتتصف هد نم هتمجو هل

 ظهظ لمعع طمغ ًاتلعع 60 هابعععفا مو ظحاتعطو

 طیب هتمگوصو . اطفحح دم 0عبعلمح طعم ما

 مهصععوا هک طعم طقتهماع مصح طعم دعوعهبمط

 ۵2 ۲مبزهآ ظف طقف ت۵1060, زص اطنم دععج

 ظ6 و اناعم ؟موعمالتصت هم هصعم 1010 مع

 ممه ۳۷۲ اب ول لمس طمع هم حصم

 ۵ات هصععات و۵ هص0 و۵, ۱5۵ 7۵ هجچ ۵م طعع

 هو طتصع .لمان جا, 1 صهصا . ومصممطص

 ظععهتنوع هم 1 اهصع 6و مع ام و طنک

 مزمعع و قنعلموتنمر طبع رویم نصعصع مطمت

 مان ها ۰

 ضاطحمص طقع طع هاطنلنب ام و66 7هچ

 نان طمع 2 یعمهصع ذف نوا" هضم 0

 ؟مرصا اطف طمع طعتوتع زل طقف طععمجصع

 هاهلعب ظلم همتلو توانم حصف بم"

 هاهاتصع هص 10عح. ۳ ًانلعمو ام عهلعم هلوصا

 هوم ها طع هتدبماتمص طعم ۳۷7

 انجام و طنعطر 2 دهم طنعط, 0

 ۵۱به 207276 ۵ نم روم

 «نجآن[مهصصته گمان ر طااصمص و ۷6۲

 لصحم تعو6ص۲60 اص یصرمءاتتمص ًاععا دنعط

 2 02ت 11211 جص0 دعمنص امحچب هغ طعم

 ظورهصمایصم تتصعصححم اهتع اتم[ (20انالر

 هم مجلعم اهل جو ۱2۱۵۷76 رو ف

 ]رمطع 0۵۵0به هصف هو )۵ص210 گینطع-

 1جص0و عالم معتمد دص تزصصع زر ۰



 یو
 هامرذآ 4۵ هبنشهس

 : حبص ۳ تعاس

 ۱ ماش ناب 0 نا ترفن ناریسا
 ۱ ) یئانج - لیزرب) بش هتشرف

 ۳ 4 )6 (یعامتجا - ناتسهل) یسورع

 ۶ 6 (یقشع - ناتسهل) قشع حبرشت

 : رهظزادعب ۳ تعاس

 ۱ هرامش الات (یدژآرت - ناربا) ریسگنت

 ۱ (یئارجام - نامل آ) كايمراب در

 من زا را رو (یعامتجا - كيزکم) كمک - دیما - داقتعا |

 6 5 یدژارت - ایلارتسا) . ار سراپ هک یتاهلیبموتآ

 (یعامتجا دندیعلب
 : رهظزادعب ه تعاس

 ۱ هرامش نلاس (یاهناراک- گنک گنه) هدنرپ نیتویگ
 ۱ (یعامتجا - هرک) نم کر زب رتخدزا یاهمان

 ۷" ) (یدژارت - ناربا) ولاه یاقآ

 2 (یدمک - هیسور) اشن

 أ

۱ ۰ 10.30 

 ۰۸۸۲۸۰10۲۷ 0۲ 10۵۲۷۳۳ (ظمزجصف) ۲1211 4

 ]ررع(زاانع0 اه طزلصم والت .. (طمرصحهصععر

۰ 14.30 

 ۰[ نهلخف ۲۳۸1 ۸11۳ ۴۸۳۵۲5۰ ۰ ۰ (هنهاتهر طلا 4

 [رزواتزاباع0 اه هما صنهمصمتمصمت زلف اش,

(1۳2۵60۲ 0621) 

۰ 17.00 

 1۳1۳۲ گاف" (اتونوتی) ۲121 4

 1زو[۲1۵۱۸۲60 ادب تییمتم دل ۳۵ یماتمص .. (تمججع0ج)

۲۲1۷ ۸۴1 

17۳91۸ ۷, 2600. ۴ 

۰ 10.30 
 ؟50۵۳۸۵[۳۳۸ ۵۳ ۲۸۲۳۳ ۰ (06۵6۵) 1121 1

 ])زو(نزنابت60 درب 1 عمصصمع اصع, .(لنعحصصح)

۰ 14.30 

 1۸0۵1۳۴ (یعص) 71211 1

 ])زو(تزابم0 رو ظووتهصح ۱۷مهمم (رعمصنمجتمم

 (1:2ع6۵0)

17.00 ۱ 

 1111۲, ۲۲,۷1۵ ان1اناب 1111۳۰ ()لممع کمع) ۳۱211 1

 ۵ تعع0 ادب طعم ظبهطعتف (لمحم اکمصع) ابا

(2۲۵۲6) 

,2 10.30 

 1۳11: ۱۱16۲۲1 ۸۵۲(یلنا"

 ])زو(تادابم0 وب طصطتهصاصصع

 (ظ22211) ۲1211 2

 ( (تیتصتصما)

۰ 14.30 

 ۰1۲11 انمزخلب ۲1۵۸۷۲ ۸۷۲۳۵۵

 ( (عصحصر)

 ]رزو(تزادابام0 هو مصور ظروم01 6 ۰

 (۸۲ صابر

۲1211 2 

1 17.00 

2 ۴۵11 ۱۸۲/۳۲1۳۴۳ ۸۲۲1/1 ۸۸ ۲۵۷۲ 11۳۳ ]1,۳ 

(150762) 

 زرزو(تزادابا60 دو ۷۵غتمم ظزماتبمم ظرمصمازمو ۰

(506121) 

10.30 ۰ 

 11۲1۳, ۷۷۳۲۲۲۵۷۲6۵ (۳۴لعص0)
 زرزواتزاباع0 ادب دل ظهاولعت (ومهتمل)

11211 3 

2۰ 14.30 

 ۰۲۸۲1۳۲, ۴۱۵۳۲ ۸۸۲۲ 0۳۷1۸1۲1۷۰ (16نمر ۴۱211 3

 رزرزک(تزد ۵60 دو تتصمصصماهعتهمعه ۱۷منمهصم 0۵02

(506121) 

۰ 17.00 

 ۰1۷۲ ۳[۳[[5 ۲0۵۵۲۰ (یعص) 1121 3

 1زوتزابا60 دو ظورتهصم ۱۷۵ذمو ه:عمصنعهاتمم (1:هععهج)



8۰۵611 5۶ 5 
۱۱۱۱۴۱۱۳۱۹ 

۷۲ ۲۲۲۳" 

(027) 

(1968) 

 زرزرعممب: اندنتیعط ۱۷[هطح

 طه ظدیشتعط )۷[هطجزبنت

 ههنءهممامو: نونتبعص ۷۱هطزد

 1)زبعمامت هک ظطمتمعوتهروطو: ۲۵متلبص مبهم

 ۱۷[ بفتم: ظمصصم2 ۲هنطقا

 مو .سعمامالفط صعممصتو ۸ دومتمصر رد هم ۷هلئر لوصعطت4

 ]۷[همطدج هلطت ۱
 ؛طممص ها اطع ۷ عصنععر امصمصم طنءعهعم (اصتعمصماتمصحا

 نیتانعمو ظدنمع هضم ظععت عام 2۲0 ) ۳ زلصص ۰

 1 طف یجلب مس زف 2 وهم مز متهم مع ه هصقلا یحصتمص

 ۷زالمعع هص اطع هعوهصعع نگ نع زوج دلو ماسصعتر ۱۷2و لنت 1201

 1 طف اطععفت 6۵ طع مس مه 2 طمفاتلم ددمتوطمسزصم هامص حصم

 اطع یو هاهصعع عفاف عفو ؟اهوفحرصو جت ی هاتصلتصع

 21علر هصف طعم هص06۵عمعو و6 لعوایعاتمص هم طععمصع اطع م#

 ظع 1۵۷760, ..اص 1ممععا-7عناع0 هدطهلفر طعم ظلصم لنعو لععح صم

 اطع یمن م مدتصتاتع 1۱۸6 دص دیصلم0عمزممص۵4 یانصصتمم ام لتع-

 ملمعع اطع :ماهاتمصعطترو ها طصحقص هاب هنصع اهزط 2 ومهتهل هما

 دهفع هص ۵۲ هتازتر دوصمتهصعر هانمهمتاتمصر هنمآعصمع حص0 عمق

 هلمصم 1 هاتفاقتصف 2 هاتف لموصمحتمپ قم حرص طمع 2

 رم هم ون دمت ههاهصعم عامه طبصحص اتهععلب حص0

 و۵ع121 . مهصهصاجتمطر . هتععهصاع0 اهر ییمجمجنیلاب حصم

4 

۸ ۲۲۸۹۹۸۱۷ 

 (ظ210 ۳ظ۱هععحص),

1968 3 
 ])ز:ععام: هلن دمت

 ظ۵لععع: ظات ۸ططدعت زوج طوونهوص نتمعصق اتمی

 همءهرامم: ان طادتمست

 ۲:عمامب هو ظطمامعتهرمطو: مومتماادط اکفصت

 یفتم: .عفمصنروم ۷[مهموب 022 0عطر ۲۷ هصبمطحصر طول اهم

 توواب ۴و درود !فتمرر !اقععحم کفر هاطدفطتر 060

 ظوطعهصصتر .هتصبف راطهطنصحمهمط

 (نطعل (دفر ططف هوم مگ ه نصف بله زو اهجرحاع4 ها

 اطع اهفاتعماتمم هز طقح واعویصصماطعم هم هصعع عطع عهتلعح ۶ 2

 ۸۸2۸۵1متهص هم رجنملع قمموتع. 1طععع هم هاو هص0عم عطع و۵1 ۶ 2

 هعصصمصم .ظقعععص طمع ظحاكر کنعصتعوع0 هو 2 دهیحصغ اد اطع هام

 ظ2۵اطعتر ٩ععو (نطعل نو زص عطع عمعص جص0 هللو زح 1076 زط طعتو

 طبق دمت طمرحع نو فصم20 و (ه نصف هک دمت هج می

 ره ۴هفته چت طماموچ ) . هتعف دم طقلو ذص دمانبتح وب ۳12ععمص 5

 ذوب. [عوععص جونم تمجتمابم له ت ام 06 حج جمع وج

 ۱۷2متر هم صف 2 بم تمص0 ام 2لتتفع نصر طبع هم هم 01,

 صحت ظع هو هم منع طنع انَع ًاص دعابح گود مصق دونوطغ وز طصقت-

 ۳۱60 اطانوف ذط نعمت لعم . 1 طع» هصمتتوو هم لطف هم مچ ؟1هععهص

 مدمومصقف طنصصعمع, . ظببغ طع دوجعهتص زف هنبللنصع4 هو لهععهص و 6

 ۵۲۷ طعلمصعف ام نطعل یتع, 1م طقصم20 لنعمرحمهممو حرص ؟1هععهص

 هص0 طعم منم اسم طححمنلب تنم هام 1



 ۲۱۲۰ ۳۸ عطقعا ظ۳۵های
 ۲۲۳۰ لو ۷

۲1 55 1 200 
۲۱۳۰ ۳5۲۱۲۵ ۵۵۱ 

۲۱۳۰ ۲۱/۲۱۵ 60 

 ۳۷ ک ۲ ۵
 ۲۳۰ ۵۱0 ۳۱۳و ۱۵۳۲۵۱

۰ 20۱0 ۴606 ۸۳۲۱۸۲ ۲۲۰ 
۵۵۵0 ۰ ۳۵ 

1 + ۲۵۱۱۵0 066۵۲96 ۲۳۲۰ 
۲۱۲۰ ۳۵۷۲۳۵۳۵ ۰۲۰ 5 

۳۶65 ۲۱1۵۲ ۵۳5۹۷۲ ۲ ۳۱۳۰ ۳۱۵۳۱۳۷ ۲ 

۲۲۰ 6۵ ۷ 
۲۱۳۰ 2۳0 ۳۲9۰ ٩۳/۵۲۲ ۷ 

۲۱۲۰ ۵۳0 ۱۲۵۰ ۵۵۳ ۷5 

۲۲۰ ۵00 ۱۳5 ۰ ۵۴ ۲۵۳۶۷6 

0 

۲۱۲۰ ۵۲65 

11 55 ۷:۳ 1 

 ۱۳ ۵) ) شا ا

۲۲۰ ۳۵۲۵۲ ۹۵۳۵01۵ + ۵ ۱ 
۲۱۲۰ ۲۳۵۵ ۲۱۵81۳۵5 ۵00 ۳۲۰ ۴۳۵۲۵5 ۲۵۱0۵6۱ 
۲۳۰ 00۱۴ ۳ ۱ 
۲/۳۹۰ 0۵۳12 17 
۲۱۲۰ ۵۳6 ۳۱۲۵. ۵16۲۳۵ 61 ۱ 
۷۲۰ 26 ۵7 
۲۱۲۰ 03۷1 0 ۳ 
۲۱۲۰ 0۵ 

 )۱۲۲ ۳ک

 سس تا

59۳۹1۸ 

7۸۳۱۶۲۳۸۲ ۲۸7۸/۲/۸ 

 ۱, رس و۰ ۵اا

۱1431 

 ۲۲, 1۳۲۵۱ الا
۵ 2 ۱1۱۳۰ 

6 ۳۱۵۲۱۷۲ ,۱/۲ 
۸0۴, 09۳9۵ ۲0168۵8 ۳ ۰ ۵ 

۷ ۱ ۷ 

۱۳ ۵ 3 1 
۲۱۳۰ ۱:۸۲ ۵۵ 

 ۳۰ ۹ 1 ل
۲ ۷ 5 ۲۸1 

۳۰, 0 0 
 مس سو

۱۱۱17۲۲0 ۷۸ 

 ۲۲۰ ۳۵۱۲۱ اهزاطاو

۳۰, 0, ۱۵۱5 2۱1 ۰ 
۳ ۰ ۵ 7 
۷۲۰ ۵90 ۲9 ۰ ۵6۵ 6 

۲۸۳, 1۵0 ۲661 

!/۳ ۰ 5 

۱ 
0 ۱ 
۳۳۰ 061001 5 

(۱ 

۱۳۰ 2۱ 
 ۳زوو ۷ ۱۱ 8 ۵۸

۷۵۲ 86 ۷۵۲۵ ۲۷۳۰ 

۳ 7۲/۷0 ۳ 

۰ [0۳۳ ۰ ۲۵۵ 

(۷۱ 

 و ۷۵۱۱۵۶ 2
2 2۳۱660( ,۳ 

۳ ۲۲ ۷۲۰ 

5 

۳۰ ۱ 
۱۱۳۰. ۵ 0 
۲0۱۳ ۵ 5 

۰00 

۷ 62801۴518۵ 10:۵ ۱6۶ 55 
 ۲۳5۰ ۸۱1[ 012 ه

۲۰ 9۵۳5 [ 2 
۲۴, ۸۱6۵806۲ ۱۵۵۵ 

۳۸۱ 

۱۳۰ 0۵۳۱۵٩ ۵8 ۲۱۳۰ ۵۳0 ۱۱۴5۰ ۳۰۱ 6۱۵۵6 
 | ۲+ 1۵0 لهوو6ا ۵۱0 ۰
 [ ام لو 800۳۲۱۵۲ 0 ۰
200 ۲۹5 ۳6۲۵۳ ۲۲۰ 

۳ ۵۵۳۵ ۳۳15۲1۳۱2۵ ۳155 
۵۳۵۵61۳ ۲۷۵۱۵۵ ۰ ۲6 ۵00 ۲۸۲۰ 

0( 0 03۵۷1 ۰ ۲۱۳۰ 
1 55 ۶6 
۲۱۲۰ ۳0۵۵96۲ ۱ 
۲۱۲۰ 0۵۷1 1 ۵۸ 

۲۳۰ ۱ ۹5 
۳۰ 0 

۷۲۰ ۳ 0 
۲۰ ۳0 
۲۱۳۰ ۷۲۰۳۰ 0 
۱۱۳۰ . ( 
۲۲, 06۵۳۲۳۴1۲6 63۷۵11 

 ۳۱۳۰ 2 و ۵ اد

۲۷155 ۸11 62 
۲۱۲۰ ۵۲ ۷ ۱ 
۲۱۲۰ 2۳0 ۳5 . 0 (۳ 
۱۳5 ۰ 063۲01۷۳۴ ۶ ۳ 

155 66۱210172 0 
 ۳۳و, طانصام ۸۱06 6 ۰0
8 ۵۷۵ .۳ 

 ۱۴۰ لووع ۱۳۱۵۵81۲0 ۵۳۵7 ۳
 ۱۳۰ ۰/۲۰ ٩۱۵۲۵2 00 1۵ 06۳و

 ۱. او ۲۱۵91۱۵ 00 ۰
۲۰ ۱6۵8۵۳۵ 6۳۵۵۵۵۵۲9 0 ۰ 
۲۱۳۰ 280 ۳5 . 0011۵ 8 
۲۱۰ ۱۵ ۱۳۵6۱66 3۳۱0 ۹ ۰ 
۲۳۰ ۸ 

 )۱ اا 0
۲۳, ۲۵۲۵۱۵ ۵۵91۲5 2۱0 ۰ 
۲۳۰ 1 2۱۷06 6 

۲۳۰ 00۳۱۳۵0 6 

0 
[۱60[6 ۲۱2۵ ۲155 
1 

 ی ۳۱۹۳۹۰. یا تاب 0۵۱2۱113

 ط, 6۱1۵ 8

1 2۳0 ۱۱۳5۰ ۵۳65 65 
 ۰ ی

 ) 1۱0165(:ع5۲ ٩۱01۱۱۸۲۴ .
۳۰ ۷۰ ۳. 9 

 _سسسس

5۷۲0۶۱ 
 ۳ 86۳۱1 0015م
 6, ها۵1 ۳ع۹56]

۰ ۵0۱0 ۱۱۷۴ ۲۵۳6 609 ۸ 
 "آٍ»#»ِ ۷1190 50727 2۳0 ۰ ]1 ۱ ۱ ۳ ۱۱۳ ۸ ۵)/ )۸ ۵۳0 ۰

 را ۲, ۵0 ۲ع. ۲۱۱۱۱ 127 ۱۱۵۴| ۸
 ۲٩۳۰ ۵۳0 ۲۳5۰ 6۱۳۵ ۷۱۱ 1۵۳5| رزم
۳ ۳ ۲۵۳۳۵6 ,۲۴ 
 1و5 860۲۲ 6۶۴۳ هک 02۳0 | ۰

 ان ع مصصم الت ور عمعار ! ۲۱۳, 02۷1 0

 مر وهم 0۵۵6 اهوف هصف او, ۲۲۰ ۲۱۵۲۵۵۲۲ 6 ۳
۳ ۷۲۷۵۶ ۲۳۰ 
  ب )۵ 110۵6 ۵
1 011081 6 

 ۱ مو
 دوو الو ان ۴

۱6 0 6 
80۳1 ۷0 6 
۷ ۳0513۷ ۲6 

۱۲۰ 2085 8.۰ (۱1115 
155 1۴۴2 6165۲9 
۲/55 25+ 725۵ ۳ 



1۸۱۷ ۳3 
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